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INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS 

 

 

Sr./ Sra. ________________________________________________________________, 

amb núm. de DNI ________________ , i amb domicili en _________________________, 

_______________________________________________________________________, 

en nom i representació de __________________________________________________, 

amb domicili social en _______________________________________, CP __________,  

telèfon _______________, adreça de correu electrònic ____________________________, 

d'aquesta població, de conformitat amb el que disposa l'article 236.4 del Reglament 

d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, Reial Decret 2568/1986, de 28 

de novembre, per a la inscripció d'aquesta Associació en el Registre municipal d'Associacions, 

adjunta els documents següents: 

 Estatuts de l'Associació 

 Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres públics 

 Relació de persones que ocupen els càrrecs directius 

 Acta en la qual s'aprova la inscripció en aquest Registre 

 CIF 

 Domicili social 

 Pressupost de l'any en curs 

 Programa d'activitats de l'any en curs 

 Certificat del nombre de socis 

 

SOL·LICITA: Que, com que reunim els requisits legals i reglamentaris, es procedisca a la 

inscripció d'aquesta Associació en el Registre municipal d'Associacions Veïnals de la Secretaria 

General d'aquest Ajuntament. 

 

 

La Vila Joiosa, ___ de ______________ de 20___ 

 

 

 

 

 

Signat: ___________________________________ 

 

En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció, i llevat que aquest haguera 

d'interrompre's per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment, l'Ajuntament 

notificarà a l'Associació el seu número d'inscripció i a partir d'aqueix moment es considerarà 

d'alta amb caràcter general. 

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les dades 

dins el mes següent en què es produïsca. El pressupost i el programa anual d'activitats es 

comunicaran el mes de gener de cada any. L'incompliment d'aquestes obligacions donarà lloc al 

fet que l'Ajuntament puga donar de baixa a l'Associació en el Registre. 

 


